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GABRIELA DI BELLA/METRO

Família de Paulo Ricardo Chaves espalhou cartazes com a foto do garoto pela zona leste de Porto Alegre

4 crianças somem
por dia na capital

Levantamento da Polícia Civil aponta que 1.212 menores já sumiram neste ano
Número representa aumento de 38% em relação ao mesmo período de 2011 {pág 03}

Bicicletas de
aluguel são
atacadas

Problemas em
SP atrasam voos 
Aeroporto fechado e pane da TAM
tiveram efeito cascata {pág 05}

Até quando?

OTTO SUAVE
CANTOR FLERTA COM A
MÚSICA ROMÂNTICA EM
‘THE MOON 1111’ {pág 11}

ELOGIADO TRIBUTO 
A ELVIS PRESLEY  
CHEGA A CIDADES

GAÚCHAS {pág 10}

Mín 18°C
Máx 28°C

PORTO ALEGRE
Terça-feira, 
16 de outubro de 2012

Edição nº 241, ano 1
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Cai o juro do 
cartão de crédito
É a primeira vez que isso
acontece em 33 meses {pág 06}

STF livra Duda
no mensalão
Publicitário escapa de acusações de
lavagem e evasão de divisas {pág 05}

Serviço que completará um
mês no próximo dia 22 já sofre
com ação de vândalos nas ruas 

Principais danos foram a
remoção do espelho retrovisor 
e dos adesivos {pág 02}



O aluguel de bicicletas pú-
blicas nem completou um
mês em funcionamento
em Porto Alegre e já há re-
gistro da ação de vândalos
contra o serviço. Das 50 bi-
cicletas em circulação des-
de 22 de setembro, cerca
de 20% já tiveram o espe-
lho retrovisor furtado. Ou-
tro tipo de dano é a retira-
da do adesivo que identifi-
ca o nome da empresa que
presta o serviço.

Ontem à tarde, das nove
bicicletas que estavam pa-
radas na Praça da Alfânde-
ga, oito estavam sem o re-
trovisor. No feriado de sex-
ta-feira, dos cinco veículos
estacionados na estação da
Usina do Gasômetro, três
não tinham espelhos. Um
dos bancos estava solto. 

Casos semelhantes já ha-
viam sido relatados no Rio
de Janeiro, onde a mesma
empresa oferece o serviço
desde o fim do ano passa-
do. Procurada pelo Metro,
a Serttel não foi localizada
ontem para comentar o as-
sunto. 

Os casos de vandalismo,
porém, são isolados, e não

abalam o serviço, que já
conquistou os porto-ale-
grenses. A circulação dos
veículos com as bikes de
cores laranja e branco já é
comum nas vias centrais. 

Números
Em três semanas, o Bike-
Poa tem 4.809 usuários ca-
dastrados e já realizou
2.639 viagens até quinta-
feira passada, quando foi
divulgado o último balan-
ço. Os interessados devem
fazer cadastro no site
www.movesamba.com/bike
poa. Atualmente, são cinco
estações do BikePoa, todas
no Centro Histórico (largo
Glênio Peres, Praça da Al-
fândega, Casa de Cultura,
Usina do Gasômetro e Câ-
mara de Vereadores), com
50 bicicletas disponíveis. O
valor do passe mensal é R$
10 e o diário R$ 5, podendo
utilizar o sistema durante
todo o dia, das 6h às 22h,
nas duas modalidades. 
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Radar móvel 

Hoje, o radar móvel
da EPTC estará nas
seguintes vias:

Assis Brasil
Manoel Elias
Nilo Peçanha
Protásio Alves
Diário de Notícias
Souza Reis
Bento Gonçalves
Plínio Kröeff
Dante Ângelo Pilla
Ipiranga
Carlos Gomes
Aparício Borges
Severo Dullius

Editado e distribuído por SP Publimetro 
S/A. Endereço: rua Delfino Riet, 183, 
Santo Antônio, 90660-120, Porto 
Alegre, RS. Tel.: 051/2101.0302
O jornal Metro é impresso no 
Grupo Sinos S/A.

O jornal Metro circula em 22 países e tem alcance diário superior a 20 milhões 
de leitores. No Brasil, é uma joint venture do Grupo Bandeirantes de Comunicação 
e da Metro Internacional. É publicado e distribuído gratuitamente de segunda a 
sexta em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, 
ABC, Santos e Campinas, somando mais de 480 mil exemplares diários.

EXPEDIENTE
Metro Brasil. Presidente: Cláudio Costa Bianchini. 
Diretor de Redação: Fábio Cunha. Diretor Comercial e Marketing: Carlos Eduardo Scappini. 
Diretora Financeira: Sara Velloso. Diretor de Operações: Luís Henrique Correa.

Editor de Arte: Vitor Iwasso. Coordenador de Redação: Irineu Masiero. 

Gerente Executivo: Ricardo Adamo.

Metro Porto Alegre. Gerente Executivo: Luís Grisólio.  Editor Interino: Maicon Bock (11.813 DRT/RS).  
Editora de Arte: Julia Rodrigues. Grupo Bandeirantes de Comunicação RS. Diretor Geral: Leonardo Meneghetti. 

A tiragem e distribuição 
desta edição de 40.000 
exemplares são 
auditadas pela BDO.

FALE COM A REDAÇÃO
leitor.poa@metrojornal.com.br
051/2101.0471

Bicicletas de aluguel são 
alvo de vândalos na capital

Vou correr para o mato. Fugir para a Floresta.
Estou em dúvida se meu destino será o Morro
do Osso, o Morro do Chapéu, as margens ina-
bitadas da Lagoa dos Patos ou os Aparados da
Serra. Em algum destes lugares, mesmo con-
vivendo com jacarés, cobras, lagartos, lobos
guarás e jaguatiricas,  hei de ter mais segu-
rança do que na minha cidade. Aqui, mais de
três mil veículos foram roubados apenas no
primeiro semestre. Vale dizer que mais de
três mil cidadãos tiveram armas de fogo apon-
tadas para suas cabeças por marginais que

queriam os automóveis. A bandidagem faz o
que quer em Porto Alegre. Nossas vidas estão
em risco permanente.

O roubo de carros (sempre com grave
ameaça e violência) não é novo por aqui. Há
pelo menos 20 anos já começava a despontar
como um negócio lucrativo no mundo do cri-
me. Tem muita gente ganhando com carros
subtraídos de forma criminosa de seus donos.
É um comércio milionário. Ganham muitos.
Desde os bandidos da ponta até os receptado-
res e donos de desmanches, passando por au-
toridades corruptas que dão proteção a uma
rede de negócios fora da lei. Todo mundo sabe
como a coisa funciona. Mas ninguém age de
verdade. Nos acostumamos a conviver com a
bandalheira.

Há um mês, ladrões de carros assassinaram
um cidadão indefeso na frente da mulher. Ele
descarregava as compras diante do edifício
onde morava, na Ramiro Barcelos. Há duas se-
manas uma médica foi baleada no parque da
Redenção. Era entardecer e ela tentou tirar

seus cães do carro antes que os bandidos o le-
vassem. Foi parar na UTI de um hospital e te-
ve muita sorte de não ter tido o mesmo desti-
no do homem morto. A Brigada Militar traba-
lhou duro e conseguiu prender os assaltantes.
E é aí que fico com vontade de fugir para o
meio do mato.

Infelizmente, um juiz criminal, do alto do
poder discricionário que uma lei falha e
cheia de brechas lhe concede, decidiu soltar
a bandidagem que atirou na médica. Sim, por
uma questão qualquer meramente formal,
mandou os bandidos para casa. Só faltou di-
zer: “Assistam sessão da tarde, tomem suco
de uva e comam pipoca porque os presídios
estão cheios e lá não é o lugar de vocês”. Já
éramos reféns dos
criminosos. Agora vi-
ramos reféns daque-
les que deveriam nos
proteger.

Corram para o ma-
to! Ainda há tempo!

O jornalista Diego Casagrande assina todas as terças-feiras esta coluna, que aborda temas locais.

Olhar crítico

CORRAM PARA O MATO
DIEGO CASAGRANDE
leitor.poa@metrojornal.com.br

Em menos de um mês de funcionamento, cerca de 20% dos veículos já tiveram o espelho furtado
Serviço já tem 4,8 mil usuários cadastrados e registrou 2,6 mil viagens entre as cinco estações

Espelho é o item mais danificado nas bikes do serviço
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MAICON BOCK
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Sistema será ampliado
O sistema BikePoa terá, ao
todo, 400 bicicletas e 40 es-
tações espalhadas por di-
versos pontos da capital,
como universidades, pon-
tos turísticos, polos de atra-
tividade, além de estações

de transporte público. 
No lançamento do servi-

ço, o diretor-presidente da
EPTC (Empresa Pública de
Transporte e Circulação),
Vanderlei Cappellari, infor-
mou que serão instaladas

20 estações até o fim deste
ano e mais 20 em 2013. O
próximo passo será buscar
uma integração com os car-
tões TRI e SIM, da bilheta-
gem eletrônica de ônibus e
lotações. METRO POA

Cotações
Dólar

- 0,25%
(R$ 2,03)

+ 0,08%
(R$ 2,63)

Euro

Bovespa Selic
(7,25%)

Salário
mínimo
(R$ 622)

+ 0,74%
(59.602 pts)



O prefeito de Porto Alegre,
José Fortunati, conversou
ontem à tarde com repre-
sentantes de órgãos muni-
cipais, entre secretarias,
empresas públicas, funda-
ção e departamentos no
Paço Municipal. No encon-
tro, Fortunati agradeceu o
apoio na eleição que o
manteve à frente da admi-
nistração e pediu para que
o fosse mantido o empe-
nho até o fim do seu atual
mandato, que se encerra
em dezembro. 

Na próxima segunda-
feira, uma nova reunião
dará um pontapé inicial
no próximo mandato. Os
partidos da base de apoio
que ajudaram Fortunati a
se eleger irão se reunir pa-
ra iniciar a divisão das se-
cretarias entre as legen-
das. Compuseram a coliga-
ção Por Amor a Porto Ale-
gre as siglas PDT, PMDB,
PTB, PP, PPS, DEM, PRB,
PMN e PTN.

Outro tema debatido
ontem foi o Ceic (Centro

Integrado de Comando),
que deve ficar pronto em
novembro.  “É um investi-
mento tecnológico para o
futuro de Porto Alegre”,
garatiu o mandatário da
capital. METRO POA
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Fortunati se reúne com
partidos na segunda

Desaparecimentos crescem
38% no ano e alertam pais

Um total de 1.212 crianças e adolescentes sumiram em Porto Alegre de janeiro a setembro deste ano, segundo a
Polícia Civil Adolescentes de 12 a 17 anos representam 87% dos registros, com total de 1.064 ocorrências 
Há 182 dias o auxiliar de co-
zinha Marcelo Chaves acor-
da tomado pela angústia de
não saber onde está seu fi-
lho. O caso de Paulo Ricardo
Chaves, 13 anos, desapareci-
do desde o dia 17 de abril, é
um entre os 1.212 ocorridos
com crianças e adolescentes
de janeiro a setembro na ca-
pital. Números que aumen-
taram 38,5% em relação ao
mesmo período no ano pas-
sado, conforme levanta-
menti da Divisão de Planeja-
mento e Coordenação da
Polícia Civil.

Ao saber que seu filho de-
sapareceu, Marcelo Chaves
e o tio do menino Adriano
da Rosa registraram ocor-
rência no Deca (Departa-
mento da Criança e do Ado-
lescente) e, com auxílio da
comunidade da Lomba do
Pinheiro, bairro onde mo-

ram, espalharam mais de
mil cartazes com o rosto de
Paulo Ricardo pelas ruas da
capital. Em menos de 24 ho-
ras a polícia, já comunicada,
iniciava buscas. “Não espe-
rei nem 24 horas. Já fui pro-
curar na casa de um amigo
e mobilizei os vizinhos e
amigos a me ajudarem a
procurar”,  conta o pai, que
agora reside em Cidreira,
onde tenta encontrar seu fi-
lho e espairecer do pesadelo
que o aflige. “Com o que
aconteceu, não tenho como
ficar naquela casa. A minha
esperança é que ele tinha
vindo pra cá”, diz.

Em Porto Alegre, o car-
pinteiro Adriano da Rosa é
que comanda a procura pe-
lo menino. Ele promete não
descansar enquanto não en-
contrar seu sobrinho. “Es-
tou em uma tristeza sem

igual, mas procuro ele. Não
desisto. Nem que tiver en-
trar ano e sair ano, mas vou
seguir procurando ele”, afir-
ma.

Mito das 24 horas
De acordo com o delegado
Leandro Cantarelli, do Deca,
muitas pessoas ainda acre-
ditam que só podem comu-
nicar um desaparecimento
após 24 horas sem saber o
paradeiro do procurado. Se
isso ocorre, o trabalho da
polícia é retardado e preju-
dicado. “Muita gente acha
que precisa esperar 24 ho-
ras, mas não é mais assim.
Isso pode explicar o aumen-
to nos índices”, comentou.
Na capital, os adolescentes
representam 87% dos casos,
num total de 1.064 ocorrên-
cias neste ano. 

METRO POA Adriano da Rosa está desde o dia 17 de abril procurando seu sobrinho
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Prefeito reuniu representantes de empresas públicas, secretários e gestores ontem

Desaparecimentos Confira números de menores desaparecidos 
em Porto Alegre de janeiro a setembro

Fonte: Secretaria da Segurança Pública

Neste ano, houve um aumento de 

 nos casos de desaparecimentos na capital 
em relação ao mesmo período de 2011
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Aumentam casos
entre os garotos
Em relação ao ano passado,
o maior aumento no núme-
ro de desaparecidos é entre
os garotos. A elevação de
mais de 62% em compara-
ção com 2011 tem uma ex-
plicação. “A rebeldia mas-
culina é maior e a sensação
de uma maturidade tam-
bém é maior. Também se

sentem mais super-heróis”,
analisa o delegado Leandro
Cantarelli. 

Fugas por motivos como
namoros não consentidos,
disputas familiares, traba-
lho infantil e abusos contri-
buem para o aumento no
índice de desaparecimentos
na capital. METRO POA

Como proceder

O que fazer antes de ligar

para o 0800-6426400 e co-

municar um sumiço:

Verificar se a pessoa não es-
tá ao seu alcance, na casa de
amigos ou parentes
Ao registrar o desapareci-
mento leve uma foto recen-
te da pessoa
Comunicar a delegacia mais
próxima caso ache o procu-
rado

9
partidos vão participar
da reunião da próxima
segunda-feira com Jo-
sé Fortunati.



Moradores de oito bairros de
Porto Alegre serão afetados
por interrupções temporá-
rias no fornecimento de
água entre hoje e quinta-fei-
ra. O motivo são manuten-
ções e obras na rede realiza-
das pelo Dmae (Departa-
mento Municipal de Água e
Esgotos).

A suspensão do forneci-
mento começa hoje no bair-
ro Agronomia. A partir das
13h30, faltará água no en-
torno da rua Dolores Duran,
e na Vila Esmeralda até o
início da noite, quando ter-
mina o serviço do pessoal do
Dmae. Outro serviço, tam-
bém hoje, deixa parte do
bairro Agronomia e da Lom-
ba do Pinheiro sem água,

mas o retorno do abasteci-
mento só ocorrerá na ma-
drugada de amanhã. 

No bairro Belém Velho e
na Vila Nova, o desabasteci-
mento de água começa às
13h30 de amanhã e se en-
cerra na madrugada de
quinta-feira. Mesmo dia, os
trabalhos do Dmae também
deixarão sem água morado-
res dos bairros Lageado, Pa-
que São Paulo e parte do São
José. A falta da água está
prevista para a madrugada
de quinta-feira. 

Os serviços têm como
objetivo melhorar a quali-
dade do serviço e reduzir
os vazamentos, que geram
desperdício e diminuem a
pressão da água. METRO POA
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Obras deixam bairros
sem água na capital

Serviços realizados pelo Dmae de hoje a quinta-feira afetam parte da população de 8 bairros
Manutenção das redes é a causa da maior parte das interrupções no fornecimento de água

VERA PETERSEN/PMPA

Operários trabalham constantemente em várias regiões da cidade
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Andrade Neves começa a mudar
Em obras desde agosto, a rua Andrade Neves, no Centro Histórico, já começa a se
transformar. Por meio de uma parceria entre a Secretaria de Acessibilidade e In-
clusão Social e a Smov (Secretaria de Obras e Viação) está sendo trocada a calçada
e inseridos rebaixamentos e piso tátil para cegos. A obra, que deve ser concluída
até 30 de dezembro, é executada pela Construlix, num investimento de R$ 410 mil.

Via repaginada

Intervenção da Smov e da Secretaria da Acessibilidade já transforma a rua 

Obras da Copa
terão empresa
fiscalizadora 
RUMO A 2014. A Prefeitu-
ra de Porto Alegre, por
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Gestão e
Acompanhamento Es-
tratégico, contratou por
processo licitatório o
Consórcio Apoio Opera-
cional Obras da Copa
2014 (STE – Serviços Téc-
nicos de Engenharia, Ve-
tec Engenharia e Enge-
plus Engenharia e Con-
sultoria) para prestação
de serviços técnicos es-
pecializados  de apoio à
fiscalização da execução
das obras de mobilidade
urbana no Programa
Porto Alegre Copa 2014.
O prazo do contrato é de
23 meses, a contar da
ordem de início de servi-
ço. O valor da contrata-
ção é de R$ 15,4 mi-
lhões. 

METRO POA

Breve

Viagem
Segura
tem 9 mil
infrações

A Operação Viagem Segu-
ra registrou de quinta-fei-
ra até domingo 9 mil in-
frações nas estradas gaú-
chas. Ao todo, foram reali-
zadas 81,2 mil aborda-
gens, das quais 700 com
testes do bafômetro, com

270 autuados por dirigi-
rem alcoolizados. Com
mais de 1 milhão de abor-
dagens nas 11 edições, a
operação já contabiliza
um quinto da frota gaú-
cha fiscalizada.

METRO POA
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Falha no sistema ocorrida na manhã de ontem
causou atrasos em 48% dos voos da companhia no país 

Anac dá 10 dias para TAM
explicar pane em check-in

Filas no aeroporto de Congonhas na manhã de ontem

APU GOMES/FOLHAPRESS

Quem viaja de avião enfren-
tou um verdadeiro caos aé-
reo ontem. De manhã, uma
falha no sistema de check-in
afetou as operações da  TAM
no país. Até as 17h, 48%
(197) dos voos domésticos
da companhia sofreram
atrasos, inclusive no Salga-
do Filho, em Porto Alegre.
Outros 17 foram cancela-
dos. Para piorar, o aeroporto
de Viracopos, em Campi-
nas, fechado desde sábado à
noite, continuou sem ope-
rar até as 17h35. 

A Anac (Agência Nacio-
nal de Aviação Civil) notifi-
cou a TAM e deu prazo de
10 dias para a empresa ex-
plicar as falhas de ontem. A
TAM também terá de com-

provar a prestação de assis-
tência aos passageiros afeta-
dos por atrasos e cancela-
mentos. O descumprimento
da norma pode gerar multa
de R$ 4 mil a R$ 10 mil por
passageiro.

De acordo com a TAM, o
sistema Amadeus de check-
in sofreu uma “instabilida-
de global”. Durante a falha,

a impressão dos cartões de
embarque e das etiquetas
das bagagens tiveram de ser
feitas manualmente, o que
causou filas  e atrasos. 

A TAM informou que o
sistema foi normalizado às
8h25. A empresa não infor-
mou quantos passageiros
foram prejudicados.

Segundo a TAM, os passa-
geiros receberam toda a as-
sistência  e os que não con-
seguissem embarcar, seriam
realocados para outro voo
sem nenhum custo.

O Procon realizou fiscali-
zação em Congonhas e Vira-
copos para averiguar se os
direitos dos consumidores
estavam sendo respeitados.

METRO

197
é o número de voos 
da TAM que 
sofreram atraso até 
as 17h de ontem por
causa da falha no 
sistema de check-in.

Duda Mendonça é 
absolvido pelo STF
Réu confesso do recebi-
mento de R$ 10,8 milhões
do valerioduto, o publici-
tário Duda Mendonça foi
absolvido ontem pela
maioria dos ministros do
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) no julgamento do
mensalão. O ex-marquetei-
ro do PT era acusado  por
evasão de divisas e  lava-
gem de dinheiro.  

O ministro relator, Joa-
quim Barbosa, entendeu
que houve a intenção de
ocultar a origem dos recur-
sos com a abertura da con-
ta Dusseldorf, num paraíso
fiscal. Houve, segundo a
denúncia, 53 depósitos. Foi
voto vencido, apesar de ser
acompanhado pelo minis-
tro Luiz Fux, Gilmar Men-
des e Marco Aurélio.

Os ministros Ricardo
Lewandowski, Rosa We-
ber,   Dias Toffoli, Carmen
Lúcia, Celso de Mello e Ay-
res Britto  entenderam
que a conta era uma exi-
gência para rebecer pelo
trabalho e pediram a ab-
solvição do publicitário.

“Não se está mais no tem-
po das carruagens para
constatar que a configura-
ção do crime se dá apenas
com a transferência física
de dinheiro”, sustentou
Rosa Weber.

Demais réus
A ex-sócia de Duda Men-
donça, Zilmar Fernandes,
também foi absolvida pe-
los dois crimes. Os minis-
tros entenderam que as
operações financeiras no
exterior só foram possível
graças a atuação do publi-
citário Marcos Valério, os
sócios Ramon Hollerbach
e Simone Vasconcellos e
da antiga cúpula do Banco
Rural: Kátia Rabello e José
Roberto Salgado. Os cinco
foram condenados, por
maioria, por evasão de di-
visas. Os réus Cristiano
Paz, Geiza Dias e Vinícius
Samarane foram absolvi-
dos, também por maioria,
por falta de provas.

MARCELO FREITAS
METRO BRASÍLIA

Publicitário é acusado de receber 

R$ 11 milhões em contas no exterior

LULA MARQUES / FOLHAPRESS

LAVAGEM DE DINHEIRO

Voto será
concluído
amanhã
O STF deve concluir
amanhã o capítulo so-
bre lavagem de dinhei-
ro. Com a sentença, os
ministros dirão se ape-
nas o conhecimento so-
bre a origem ilícita do
dinheiro é suficiente pa-
ra a condenação, cuja a
pena varia de três a dez

anos de prisão.
A Corte está distante

de um consenso. Os mi-
nistros Ricardo Lewan-
dowski, Rosa Weber, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e
Marco Aurélio se posicio-
naram contrários a punir
um acusado caso a ori-
gem do dinheiro ilegal se-
ja desconhecida. Joaquim
Barbosa e Luiz Fux discor-
dam. Três ministros ainda
irão votar.

Anita Leocádia, José
Luiz Alves e Professor Lui-
zinho foram absolvidos
por unanimidade. 

METRO BRASÍLIA

A CPI do Cachoeira está a
exatos 20 dias de um fim
melancólico. O relatório fi-
nal, previsto para ser apre-
sentado até 4 de novem-
bro, em nada avançará
além da apuração feita pe-
la PF nas operações Vegas
e Monte Carlo. As investi-
gações, aliás, eram a base
para a CPI desvendar co-
mo um esquema de jogos
ilegais comandado pelo bi-
cheiro Carlinhos Cachoei-
ra atuava na cooptação de
agentes públicos, empre-
sários e políticos.

Os líderes partidários
marcaram uma reunião
para hoje na busca de
uma saída honrosa para
os trabalhos iniciados em
abril. O senador Randolfe
Rodrigues (PSOL-AP) ini-
ciou a coleta de assinatu-
ras para tentar prorrogar
as investigações por seis
meses. Ele precisará do
apoio de 171 deputados e
27 senadores, além de en-
frentar o descontenta-
mento dos parlamentares
com a investigação centra-
lizada na disputa entre PT
e PSDB. A CPI corre o risco

de ter apenas um resulta-
do concreto: a cassação do
senador Demóstenes Tor-
res, sob a acusação de usar
o mandato para favorecer
jogos ilegais.

Outra possibilidade 
O relatório do deputado
Odair Cunha (PT-MG) deve-
rá propor mudanças na Lei
de Licitações para tornar
mais transparentes os con-
tratos públicos com as
construtoras. Isso, contu-
do, não significa qualquer
garantia de que as altera-
ções propostas serão colo-
cadas em prática.

Cunha também susten-
ta que o fim da CPI não
significará que as investi-
gacões terão sido em vão:
“Não é verdade que se os
trabalhos não forem pror-
rogados os fatos não serão
investigados”. O relatório
final e toda a documenta-
ção serão encaminhados
para o Ministério Público,
que se encarregará de ana-
lisar, por exemplo, desvios
de recursos públicos e a
participação de políticos
no esquema. METRO

Sem resultados,
CPI do Cachoeira
será enterrada



Comercialização de carro
importado cai 59,9% 
Dados da Abeiva (Associa-
ção Brasileira das Empresas
Importadoras de Veículos
Automotores), as vendas de
veículos importados recua-
ram 59,9% em setembro na
comparação com o mesmo
mês de 2011. 

Foram comercializados
9.042 veículos no mês, a
maior queda na compara-
ção anual em 2012, segun-
do a associação. Já na com-
paração de setembro com
agosto, a queda foi de

24,5%. O resultado levou o
desempenho do acumulado
do ano a uma baixa de
32,4% nas vendas, para
102.727 unidades comercia-
lizadas entre janeiro e se-
tembro deste ano.

Na comparação de se-
tembro com o mês anterior,
enquanto as empresas asso-
ciadas à Abeiva amargaram
queda de 24,5% nas vendas,
o recuo registrado por todo
o mercado interno – impor-
tadoras e montadoras do

País – foi de 31,5%. A Abeiva
representa 29 marcas sem
fábrica no Brasil.

As vendas de veículos
importados seguem em
queda influenciadas pelo
aumento do IPI (Imposto
sobre Produtos Industriali-
zados). Em agosto, a queda
foi de 41,4% ante o mesmo
mês de 2011.O aumento de
30 pontos porcentuais do
IPI para os carros importa-
dos foi anunciado em se-
tembro de 2011. METRO

Após 33 meses consecuti-
vos sem sofrer alteração, a
taxa de juros média do car-
tão de crédito rotativo
apresentou a primeira re-
dução em setembro: pas-
sou de 10,69% nos meses
anteriores para 10,41%.

As demais taxas de juros
das operações de crédito
apresentaram a sétima que-
da ao longo deste ano, se-
gundo levantamento da
Anefac (Associação Nacio-
nal de Executivos de Finan-
ças, Administração e Conta-
bilidade), divulgado ontem. 

Segundo a conclusão do
estudo, as reduções podem
ser atribuídas à melhora

dos indicadores econômi-
cos e à maior competição
no sistema financeiro, após
os bancos públicos terem
feito reduções em suas ta-
xas de juros – movimento
que foi seguido pelos ban-
cos privados. 

Para pessoa física, das
seis linhas de crédito pes-
quisadas, todas tiveram ta-
xas reduzidas em setembro.

A taxa de juros média

geral para pessoa física
apresentou redução de
0,21 ponto percentual no
mês (uma queda de 3,49% -
ao passar de 6,02%, em
agosto, para 5,81%, em se-
tembro). Esta é a menor ta-
xa de juros da série históri-
ca, iniciada em 1995.

Das três linhas de crédi-
to para pessoa jurídica
pesquisadas, todas tive-
ram taxas reduzidas no
mês. A taxa de juros média
geral para apresentou re-
dução de 0,13 ponto per-
centual no mês (ou 3,78%,
passando de 3,44% ao mês,
em agosto, para 3,31%, em
setembro. METRO

Pesquisa realizada pela Anefac apontou queda Taxa passou de 
10,69% para 10,41% Todas as linhas de pessoa física apresentaram 
redução Indicadores econômicos melhoraram e competição aumentou

Paranaguá movimenta
mais cargas este ano

Embora as demais taxas já registrassem redução, a de juros média se mantinha estável

Shapley e Roth: estudo para otimizar oferta e demanda 

NORBERT VON DER GROEBEN/REUTERS

ALESSANDRO SHINODA/FOLHAPRESS

A movimentação de merca-
dorias nos portos de Para-
naguá e Antonina cresceu
7% nos primeiros nove me-
ses do ano, em comparação
com o mesmo período de
2011. De janeiro a setem-
bro, foram movimentadas
pelos portos do Paraná 33,9
milhões de toneladas de
produtos (entre exporta-
ções e importações), contra
31,6 milhões de toneladas
no mesmo período do ano
passado.

Os granéis sólidos res-
pondem pela maior parte
dos produtos, totalizando
24 milhões de toneladas,
volume também 7% supe-
rior ao registrado em 2011.
Entre os granéis sólidos, os
destaques são as exporta-
ções de soja, farelo de soja
e milho. Até setembro, o
Porto de Paranaguá expor-
tou 6,5 milhões de tonela-
das de soja, 10% a mais que
em 2011. Os farelos soma-
ram 4 milhões de tonela-

das, volume 15% superior
ao mesmo período do ano
passado.

O milho, que concentra
a maior parte de suas ven-
das externas no segundo
semestre, já apresenta alta
de 68% nas exportações, to-
talizando 2,9 milhões de
toneladas. Os fertilizantes
– granéis sólidos importa-
dos pelos portos paranaen-
ses – fecharam o mês de se-
tembro em queda de 6% na
movimentação. METRO

Ativistas
ganham Nobel
de Economia
Os economistas norte-ame-
ricanos Alvin E. Roth, de
60 anos, da Universidade
de Harvard, e Lloyd S. Sha-
pley, de 89 anos, da Univer-
sidade da Califórnia, con-
quistaram ontem o Prêmio
Nobel de Economia de
2012. A honraria é um re-
conhecimento pelos traba-
lhos dos estudiosos sobre
os mercados e a maneira
de associar seus agentes
para otimizar a oferta e a
demanda. METRO

10,41%foi a
taxa

de juros em setembro.
Nos meses anteriores,
levantamento  
apontava 10,69%.

Santander vai
reduzir taxas 
CARTÃO. O banco Santan-
der anunciou que, de on-

tem até o fim do ano, irá
reduzir taxa de juros para
o parcelamento em até 24
meses das compras reali-
zadas com cartão de cré-
dito. A taxa será de 0,90%
ao mês. Atualmente, po-
dem chegar a 3,95% ao
mês, diz o banco. METRO

IPC da 3ª idade
acumula alta 
MERCADO. A inflação medi-
da pelo Índice de Preços
ao Consumidor da Tercei-
ra Idade (IPC-3i) repetiu
no terceiro trimestre a
variação do segundo, de
1,39%, de acordo com a
Fundação Getulio Vargas

(FGV). O indicador mede
a inflação da cesta de
consumo de famílias ma-
joritariamente compostas
por indivíduos com mais
de 60 anos de idade. Em
12 meses, o IPC-3i acumu-
la alta de 5,91% e superou
a taxa acumulada pelo
IPC-BR, que mede a infla-
ção ao consumidor em
geral. METRO

Receita libera
restituição
IR. A Receita Federal co-
meçou a pagar ontem o
quinto lote de restituições
do Imposto de Renda de
pessoa física 2012. METRO

Breves
FABIO SETIMIO/FOTOARENACREDITO

JONATHAN ALCORN/REUTERS
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Juro do cartão de crédito
tem 1ª queda em 33 meses



O presidente Barack Oba-
ma, tem, na noite de hoje,
a oportunidade de reverter
o mau desempenho no pri-
meiro debate contra o re-
publicano Mitt Romney.
Eles se enfrentam a partir
das 21h (horário local), na

Hofstra University, no Esta-
do de Nova York.

Uma pesquisa da emisso-
ra ABC e do “Washington
Post” mostrou que os dois
estão tecnicamente empa-
tados nas intenções de voto.
Obama tem 49% da prefe-

rência, enquanto Romney,
46% (a margem de erro é de
3,5 pontos percentuais).

Para conquistar o eleitor,
eles falarão sobre assuntos
domésticos e internacio-
nais. A dúvida é se Obama
vai conseguir recuperar a

forma ou se Romney man-
terá a boa performance do
primeiro debate. O Metro
ouviu a professora Melissa
Wade, especialista em de-
bates eleitorais da Universi-
dade de Atlanta. Veja abai-
xo. METRO INTERNACIONAL

A nova chance de Obama

“Sorria e diga: ‘Eu matei Osama’”
Para fazer melhor do que no primeiro
debate, o presidente precisa sorrir.
“Obama foi muito passivo, mas acho
que foi treinado dessa forma”, diz Me-
lissa. “Agora, é necessário que seja as-
sertivo sem ser agressivo.” Uma das
estratégias é falar claramente sobre os

planos econômicos para a classe média, bem como de suas
conquistas, como a morte do terrorista Osama Bin Laden.
O formato do debate (que terá perguntas diretas da pla-
teia) favorece o democrata. “Ele é atlético e usa lingua-
gem corporal, então, sempre encontra uma conexão com
os ouvintes.”

“Faça desse momento algo pessoal”
“Romney tem agora uma oportunida-
de real de mudar sua personalidade
distante (do eleitor comum)”, diz Me-
lissa. “Normalmente, ele fica relutan-
te em falar sobre a sua vida pessoal,
mas se ele vai para a ofensiva e com-
partilha suas experiências com o pú-

blico, ele fará muito bem.”

Na ‘arena’, o melhor e o pior de cada um

“Não se desvalorize!”
Obama tem tentado se mostrar como
um homem humilde, usando para isso
uma dose de auto desvalorização, cha-
mando a si mesmo de imperfeito. Para
Melissa Wade, essa estratégia não faz
sentido.
Além disso, algo fundamental para o

presidente é olhar direito para a câmera. “Ele passou muito
tempo olhando para suas anotações no primeiro debate. Pa-
recia que estava com sono ou desinteressado.”

O que não fazer: “Não seja muito
conservador”
A política externa será um dos princi-
pais temas da agenda do debate, e
Romney não pode ser visto como um
líder muito conservador. “Ele precisa
mostrar que não fará nada de perigo-
so nesse assunto, caso seja eleito pre-

sidente”, afirma Melissa. “Romney é conhecido por suas
gafes, especialmente em relação à política externa. Seus
comentários sobre o ataque à embaixada norte-americana
na Líbia, usando isso como arma política contra Obama, foi
visto como algo inadequado.”
Em contraste com Obama, Romney prefere falar atrás de
um púlpito, como se estivesse atrás de uma mesa de dire-
toria. Ele não estará nessa posição no debate desta noite.

Presidente, que se saiu mal no primeiro debate, enfrenta novamente o rival, o republicano Mitt Romney

O que 
fazer

O que 
não fazer

O que 
não fazer

O que 
fazer

Barack Obama Mitt Romney

Capitão do Costa
Concordia vai 
a julgamento
Começou ontem o julga-
mento de Francesco Schet-
tino, capitão do navio Cos-
ta Concordia, que naufra-
gou no início do ano, no li-
toral da Itália. Schettino,
que disse recentemente
ter o desejo de voltar a
chefiar uma embarcação,
compareceu ao tribunal
relaxado e pediu desculpas
às famílias das vítimas.

A audiência ocorreu a
portas fechadas, mas, se-
gundo relatos de pessoas
que estavam na sala, Schet-
tino admitiu ter cometido
erros. Ele também acusou a
empresa dona do navio de
inépcia na resposta ao de-
sastre. O Costa Concordia
se chocou com rochas da
Ilha de Giglio e naufragou.

Trinta e duas pessoas mor-
reram no acidente.

Durante a evacuação do
navio, Schettino deixou a
embarcação, o que é crime
para um capitão. METRO

Mais sanções
contra o Irã 
EUROPA. Líderes de países
europeus concordaram
em aumentar as sanções
econômicas contra o Irã,
devido à falta de acordo
sobre o programa nuclear
da República Islâmica. As
restrições atingem os se-
tores bancário, industrial
e de transportes do país,
que já sofre com uma
moeda muito desvaloriza-
da frente ao dólar. A re-
vista alemã “Der Spiegel”
afirmou, sem citar fontes,
que o Irã planeja vazar
petróleo no Estreito de
Ormuz. Um desastre na
região afetaria cerca de
30% da produção mundial
de petróleo. METRO

Negociação
atrasada 
FARC.O diálogo entre o go-
verno colombiano e as
Farc (Forças Armadas Re-
volucionárias da Colôm-
bia) pode sofrer atrasos. As
delegações dos dois lados
deveriam chegar à Norue-
ga no domingo, mas, até
ontem, não haviam de-
sembarcado. O mau tem-
po na Colômbia prejudi-
cou a saída dos represen-
tantes do governo. Outro
problema seria o atraso na
emissão de salvo condutos
aos guerrilheiros. METRO 

Militares terão
prisão perpétua
ARGENTINA.A Justiça ar-
gentina condenou à prisão
perpétua três militares da
Marinha, responsáveis pe-
lo Massacre de Trelew. No
episódio, os militares fuzi-
laram 16 soldados. METRO

Breves

Schettino no tribunal

MAX ROSSI/REUTERS

NAVESH CHITRAKAR/REUTERS

Esperança por Malala
A adolescente paquistanesa Malala Yousufzai, vítima
de um atentado do Talibã, chegou ontem ao Reino
Unido para tratamento médico. Malala, de 14 anos,
levou dois tiros, porque mantinha um blog no qual
denunciava os maus tratos dos talibãs com as mulhe-
res. “Ela tem a chance de fazer uma boa recuperação”,
disse Dave Rosser, diretor do hospital onde ela está.

Vigília

No Nepal, mulheres rezaram pela saúde da jovem
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Mais de 50 milhões de bra-
sileiros estão no Facebook
para ver e serem vistos.  Na
ansiedade para chamar a
atenção, ser aceito e curti-
do,  muitos usuários ado-
tam comportamentos que

viram vício, para não dizer
praga, na rede mundial. Ve-
ja alguns dos perfis que do-
minam o face. E atenção:
se você está entre eles, não
estranhe tantas exclusões...

METRO

Curtir

Forma de

conhecer escritores e

procurar as obras

originais.

Que tipo de usuários do Facebook
você e seus amigos são?

Veja alguns chatos, ops, perfis que
dominam a rede social 

Não Curtir

Na maioria dos

casos, o post é  feito apenas

para impressionar os

amigos. 

Nunca te li, mas sempre te citei

“Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas
do que é passível de fazer sentido. Eu não: quero uma ver-
dade inventada” Clarice Lispector

Quem é:

Ele posta com frequência frases de – ou atribuídas
na internet a – escritores e pensadores. Pena que
todos sabem que, muito longe do impresso, o tre-
cho foi retirado do Google mesmo. 

Curtir       Comentar

6 pessoas curtiram isso

Curtir

Mesmo longe da

TV é possível acompanhar

os melhores lances do

jogo pelos posts desse

usuário. 

Não Curtir

Nem todos estão

dispostos a ter sua própria

página tomada por

informações, fotos e

brincadeiras

desnecessárias.

Face da rodada

SANTOS: Campeão Paulista; CORINTHIANS: Campeão das 
Américas; PALMEIRAS: Campeão do Brasil; SÃO PAULO:
Show da Lady Gaga no Morumbi. PARABÉNS AOS TIMES
PAULISTAS PELAS CONQUISTAS EM 2012. 

O que é:

Quem entra no Facebook aos domingos certamen-
te irá encontrar esse facechato, já que ele mono-
poliza a rede nos dias de grandes jogos para “nar-
rar” os lances e falar do seu time. 

Curtir       Comentar

20 pessoas curtiram isso

Curtir

Será que alguém

realmente curte ou

precisa saber quem está

na academia ou no inglês?   

Não Curtir

Na ansiedade pela

exposição, o usuário pode

se encrencar ao se esquecer

que milhões de pessoas

estão conectadas ao face,

inclusive seus chefes atuais,

seu futuros chefes, seus

pais, namorado, namorada,

etc... 

Louco do checking

O que é:

Olha eu aqui!!! Para esse facechato, que acha que
todos se importam com cada passo seu, felicidade
é não ter privacidade e o passeio só vale quando
todos sabem onde ele está. E com quem. 

Curtir       Comentar

3 pessoas curtiram isso

Mais facechatos

Maníaco 
da foto

O que ele faz: preen-
che o Facebook com fo-
tos feitas na balada, no
almoço em família ou
do cachorro correndo
no parque. O engraça-
do é que quem o co-
nhece sabe que nem tu-
do é tão bonito quanto
parece.

Troféu
joinha

O que ele faz: para
marcar presença no Fa-
ce, ele curte todos os
posts de seus amigos,
mesmo quando se de-
para com uma notícia
trágica. Para ele o que
vale é dar o “joinha”. 

Placa de 
caminhão

O que ele faz: “Críti-
cas não me abalam, elo-
gios não me iludem,
sou o que sou e não o
que acham”. Típicas fra-
ses de caminhoneiros
saem das estradas e ga-
nham as páginas desse
facechato.

‘Shared’ 
tudo

O que ele faz: Au-
tenticidade não é a sua
marca, já que preenche
o perfil dos amigos
com ideias e posts que
não foram criados por
ele. É o típico reprodu-
tor de ideias. 

54%
dos usuários da
rede social no Bra-
sil são mulheres e
46% são homens. 

17
milhões é o total
de brasileiros que 
entraram no 
Facebook nos últi-
mos seis meses. 

Números 

da rede

Dados do site:

socialbackers.com

32%
dos brasileiros
que usam o Face-
book têm entre 18
e 24 anos. 

ace
As faces do
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Quem viu o filme “Falcão
– O Campeão dos Cam-
peões” (1987) com certeza
lembra do torneio de luta
de braço na parte final da
história.

Pouca gente sabe, mas
o campeonato era uma
disputa de verdade, valen-
do o título mundial, e dois
brasileiros que estavam
no páreo até aparecem na
cena.

Sobrinho da dupla e fi-
lho de campeões, Giuliano
Pareja hoje treina pela
conquista do 34º Campeo-
nato Mundial de Luta de

Braço.
“O esporte ganhou no-

toriedade depois do filme
e está cada vez mais com-
petitivo. Este ano conquis-
tei a classificação para o
torneio mundial, que
acontece em setembro,
em São Vicente (SP)”, diz
o atleta.

Campeão mundial em
2004 na categoria até 85
kg, Pareja quer aumentar
a lista de títulos conquis-
tados pela família, conhe-
cida no esporte como os
“Gracie da luta de braço”,
uma analogia com os íco-

nes do jiu-jitsu. “Faço
duas horas diárias de trei-
no, incluindo musculação
e treinos específicos com
corda e barra fixa. Como
sou destro, faço exercícios
mais pesados para o braço
direito. Competidores ca-
nhotos trabalham  mais o
esquerdo, pois em cam-
peonatos existe esta cate-
goria”, diz Pereja.

Força da técnica
Ao contrário do que mui-
tos acreditam, na luta de
braço técnica importa
tanto quanto força. Se-

gundo Pareja, pulso fir-
me, apoio das pernas e jo-
gada de ombros é tão im-
portante quanto ter um
bíceps avantajado.

Assim como o persona-
gem de Sylvester Stallone,
o o atleta leva a luta de
braço como um estilo de
vida. Além de dois tios te-
tracampeões mundiais e
uma tia tricampeã mun-
dial, Pareja também tem
mãe campeã. 
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Técnica é tão importante
quanto força na luta de braço

Trabalho braçal

DIVULGAÇÃO

Duro na
queda
A dedicação à luta de
braço custou ao atleta
Giuliano Pareja um rom-
pimento no tendão do
bíceps durante um cam-
peonato britânico, em
2005. Após um ano afas-
tado do esporte e fazen-
do fisioterapia, ele ainda
lutava contra o trauma
causado pela dor.

A volta por cima veio
em 2010, quando,  recu-
perado, o atleta  conquis-
tou o Campeonato Brasi-
leiro. METRO

FERNANDO CORREA
METRO SÃO PAULO

Brasil em
primeiro
Oficializada no
Brasil em 1977, a
luta de braço ga-
nhou reconheci-
mento, sobretudo,
depois da funda-
ção, em 1994, da
Confederação Bra-
sileira de Luta de
Braço (CBLB).

Ao lado do Les-
te Europeu e da
Rússia, o Brasil é
um dos locais com
maior número de
adeptos. 

O país partici-
pou de todos os
campeonatos
mundiais realiza-
dos até hoje e,
atualmente, está
entre os primeiro
no ranking. O inte-
rior paulista tem
grande participa-
ção nas vitórias.
Vários campeões
de luta de braço
são de Campinas e
de Indaiatuba.

Atleta conquista 
título norte-americano

Atletas disputam para ver quem tem o braço mais pesado Esporte conta com torneios e
Confederação Brasileira Família leva luta de braço como estilo de vida Conheça a história

Dieta de 
ginasta 
O atleta de luta 
de braço não busca o
ganho de massa mus-
cular, mas sim resis-
tência e força 
dinâmica, assim 
como na ginástica
olímpica. 

O potássio, encon-
trado na banana, no
feijão e na abóbora,

dá resistência 
ao atleta. 
O aminoácido 
da carne e do ovo 
ajuda na regenera-
ção muscular. 
E para a lubrificação
dos tendões e 
articulações, 
o atleta de luta de
braço costuma tomar
suplementos 
alimentares que 
tenham glucosamina 
e colágeno.
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Elvis 
entre 
nós

The King is Back, elogiado tributo ao Rei do Rock, terá apresentações nos palcos gaúchos
Agora é a vez de Elvis Pres-
ley! Depois dos tributos aos
Beatles e ao Queen, chega
ao estado mais um espetá-
culo que agrada fãs no
mundo inteiro. 

O rei do rock é devida-
mente imitado em “The
King is Back”, que tem co-
mo protagonista um músi-
co inglês: Ben Porsmouth. O
artista, aliás, foi o vencedor
da edição deste ano do

Worldwide Ultimate Elvis
Tribute Artist Contest, uma
competição que reúne deze-
nas de  imitadores de Elvis
em Memphis, a cidade do
Tennessee onde o músico
morreu, em agosto de 1977.  

Como é obrigatório nes-
tes tributos, o protagonista
reconta a trajetória de Elvis
por meio de suas músicas e
muitas trocas de figurinos.
O espetáculo valoriza todas

as fases do Rei do Rock, co-
meçando pelos primeiros
anos de sua carreira, em
meados da década de 1950,
quando estourou com “Jai-
lhouse Rock” e “All Shook
Up” e  brilhava no cinema.
Depois, vem os clássicos
dos anos 1960 e 1970, co-
mo “Love me Tender”, “It’s
Now or Never”, “Kiss me
Quick”, “Surrender” e
“Suspicious Minds” e tan-

tos outros que marcaram
várias gerações. 

Apesar de curta (de 1954
até  a morte em 1977) e trá-
gica, a trajetória de Elvis
Presley transformou o
mundo da música e é refe-
rência para roqueiros de
todas as idades. A banda
que acompanha Ben Pors-
mouth reúne seis músicos,
todos igualmente travesti-
dos de Elvis. METRO POA

No Teatro Guarany, em 
Pelotas - hoje, às 21h

No Teatro do Bourbon 
Country, em Porto Alegre -
amanhã, às 21h

No Teatro da UCS, em Caxias
do Sul - quinta, às 20h30
Ingressos variam entre 
R$ 60 e R$ 120, à venda 
nas bilheterias dos
teatros e pelo site
www.ingressorapido.com.br

O hospital como inspiração
Depois de 12 anos, a artista
plástica Anico Herskovits
inaugura uma nova exposi-
ção individual. A gravurista
– que nasceu em Montevi-

déu, mas construiu sua car-
reira em Porto Alegre – foi
buscar inspiração nos hos-
pitais e corredores da San-
ta Casa de Misericórdia,

uma visita que durou qua-
tro meses  e resultou em
centenas de esboços, dese-
nhos e xilogravuras. “Fo-
ram meses instigantes,
produtivos e enriquecedo-
res. Conheci muitas pes-
soas e me emocionei mui-
to”, conta a artista. 

A exposição “Olhares so-
bre a Santa Casa” abre
amanhã, às 19h, no átrio
do anfiteatro Hugo Gerdau,
com entrada pela rua An-
nes Dias, 285. Junto com o
lançamento, será apresen-
tado um álbum homônimo
que reúne dez xilogravuras
da artista, com parte da
renda revertida à institui-
ção. A mostra de gravuras
fica aberta ao público até o
dia  18 de novembro. 

METRO POA

REPRODUÇÃO

Gaúchos em coletiva
A Gravura Galeria já deu início ao ciclo de exposições
Atlântida Arte 2013, na praia de mesmo nome. A pri-
meira coletiva reúne trabalhos de 30 artistas, incluin-
do esculturas, pinturas e fotografias. A galeria fica na
av. Paraguassu, 4.200, e abre das 10h às 19h.

Arte na praia

O artista Vitor Hugo participa com pinturas 

O tema está na TV:
Guerra dos Sexos. O
Sarau Elétrico de ho-
je aproveita o emba-
lo e traz textos de au-
tores que se inspira-
ram nas diferenças
entre os gêneros pa-
ra análises profundas
e/ou divertidas. A
convidada é a blo-
gueira Andrea Behre-
garay e a canja é do
Marcio Philomena
Trio. O sarau começa
às 21h, no Ocidente
(Osvaldo Aranha es-
quina com João Tel-
les). R$ 10. 

Sarau 
dos 
sexos

Ben Porsmouth faz um retrato fiel do músico norte-americano

REPRODUÇÃO

BRANCO PRODUÇÒES/DIVULGAÇÃO

O trabalho no laboratório está na exposição
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Ensolarado
O cantor e compositor Otto
chega a seu sexto álbum,
“The Moon 1111” (Deck,
R$ 30), adotando um cami-
nho mais leve e flertando
com a música brega e as
produções da década de 80. 

As canções carregadas de
sofrimento e pra lá de pes-
soais de “Certa Manhã Acor-
dei de Sonhos Intranquilos”
(2010), afetado pela separa-
ção da atriz Alessandra Ne-
grini após seis anos juntos,
deram espaço para faixas
com temas mais variados.
As alusões à vida dele ainda
estão presentes, mas agora
em clima romântico-brega. 

“Acho que o disco é enso-
larado por conta do traba-
lho anterior. Penso que toda
obra é uma continuidade e
mostra a evolução da pes-
soa”, conta o músico per-
nambucano ao Metro. “Fiz
um apanhado de memórias

e o jogo ficou bonito.”
Produzido por Pupilo

(que também é seu bateris-
ta de apoio), Otto convocou
ainda o baixista Dengue
(Nação Zumbi) e Fernando
Catatau (Cidadão Instigado)
para a composição do disco,
que tem dez faixas inéditas
e uma versão da música “A
Noite Mais Linda do Mun-
do”, de Odair José.

“Com eles [músicos] con-
segui colocar no álbum
uma mistura de Fela Kuti
com o Pink Floyd da época
do “The Dark Side Of The
Moon”, principalmente nas
guitarras do Catatau”, expli-

ca. Outra grande influência
assumida por Otto é o per-
sonagem Guy Montag do
filme “Farenheit 451”
(1966), de François Truffaut.

O primeiro single é “Ela
Falava”, com participação
da atriz Tainá Muller, que
deve encarnar a persona-
gem também no videoclipe.
“Não só nessa música, mas
em todo o álbum falo de
um futuro palpável. É um
disco de evolução, do novo
romantismo. Quero viver o
amor contemporâneo”, ex-
plica ele sobre as letras.

Apesar de mal ter lança-
do este disco, Otto já pensa
em um novo trabalho, que
até tem nome: “Ottomato-
peia”. “Mas pode mudar. Se
isso acontecer, não fique
bravo comigo”, brinca. “Ele
terá uma temática mais vol-
tada para o universo dos
anos 1980. Pode-se conside-

rar que é uma volta a um
som mais eletrônico, algo
que já fiz”, explica o cantor.
O novo estilo já é percebido
em “The Moon 1111” na ele-
trônica “Exu Parade”.

O novo disco de Otto tem
o patrocínio do projeto Na-
tura Musical, via leis de in-
centivo à cultura. Algumas
faixas estão disponíveis no
www.naturamusical.com.br

Otto lança ‘The Moon 1111’ com temáticas mais suaves do que as de
seu álbum anterior Cantor se inspirou em personagem de Truffaut

Otto chega ao sexto disco de sua carreira solo

CAROLINE BITTENCOURT/DIVULGAÇÃO

PAULO BORGIA
METRO SÃO PAULO

“Acho que o disco 
é ensolarado por
conta do trabalho
anterior. Toda obra
é continuidade.”
OTTO, CANTOR E COMPOSITOR

Capa de 
“The Moon 1111”

DIVULGAÇÃO

Alano entre canções e amigos
O compositor Alex Alano so-
be hoje ao palco do Theatro
São Pedro disposto a se rein-
ventar. Cercado de bons e
talentosos amigos, ele mos-
tra as músicas do seu pri-
meiro CD individual, batiza-
do de “Redondas”. Segundo
o músico, o nome carrega
um conceito: “É o fecha-
mento de um ciclo e o co-
meço de outro! É parte da
minha história, dinâmica,
cíclica e evolutiva!”

Nome conhecido dos pal-
cos da cidade e com passa-
gem por grupos como o Ve-
nerável Lama e Cidade Bai-

xa, Alano fez um CD basica-
mente de canções, simples e
leves. Ou, como ele prefere
salientar, mais relaxadas.
“Este disco foi concebido na
Índia, em 2008. Decidi gra-
var minhas canções ‘mais
easy', mas bem resolvidas
harmonica e esteticamen-
te”, comenta. A sonoridade
é de MPB, com algumas cita-
ções de reggae, blues, rock e
outros gêneros pop. A costu-
ra é feita pela voz suave de
Alano, que também assina
todas as faixas do disco.  

Junto com ele, no palco,
vão estar Mano Gomes (ba-

teria), César Moraes (baixo),
Jefferson Marx (violões),
Luiz Mauro Filho (teclados),
Giovanni Berti (percussão) e
Andréa Cavalheiro (vocais),
além das participações espe-
ciais de Ana Kruger (voz),
Jorginho do Trumpete, Pau-
linho Fagundes (violão),
Matheus Kleber (teclados)  e
Milene Aliverti (violoncello).

METRO POA

No Theatro São Pedro 
(Praça da Matriz, s/no)
Hoje , às 21h
Ingressos entre R$ 30 e R$ 50,
à venda na bilheteria 

POCKET SHOW

Vários estilos
Gaúcho de Guaporé, o
cantor e compositor
Ale Vanzella apresen-
ta o seu novo disco,
“Indie Bossa”, hoje, a
partir das 19h, na Li-
vraria Saraiva do
Shopping Praia de Be-
las. O músico acaba de
fazer shows em Nova
York e Tóquio e traz
na bagagem 17 músi-
cas, sendo uma em ja-
ponês. Sua mistura de
estilos vai do indie
rock à bossa nova. 

METRO POAMúsico estreia “Redondas” hoje, no TPS

ADOLFO GERCHAMNN/DIVULGAÇÃO
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Belém é centro
de ópera
CONCERTOS. A capital do
Pará inaugura amanhã a
11a edição do Festival de
Ópera do Theatro da
Paz. Serão seis semanas
de óperas, concertos, re-
citais e oficinas. A aber-
tura será com  a “Caval-
leria Rusticana”, de Pie-
tro Mascagni. Entre os
destaques da programa-
ção estão o recital com a
soprano gaúcha Laura
de Souza e o concerto da
Amazônia Jazz Band.
Mais informações no
www.theatrodapaz.com.
br METRO POA

Romance na
hora do jantar

PARA SABOREAR. A comé-
dia romântica – e gastro-
nômica – “Simplesmen-
te Irresistível”, protago-
nizada por Sarah Mi-
chelle Gellar e Sean Pa-
trick Flanery, inspira a
próxima edição do pro-
jeto Cine Gourmet. Será
neste final de semana
(dias 19 e 20 de outu-
bro), no Hotel Casa da
Montanha, em Grama-
do. A chef convidada é
Ariani Malouf, do Res-
taurante Mahalo, de
Cuiabá (MT). Informa-
ções pelo tel.: (54) 3295-
7575. METRO POA

Filme vai até 
a Patagônia 
DRAMA NA ESTRADA. O di-
retor gaúcho Paulo Nas-
cimento, de “Em Teu No-
me” e “Diário de um No-
vo Mundo”, está literal-
mente na estrada, rodan-
do seu novo filme. As pri-
meiras cenas foram fei-
tas na serra gaúcha e,
agora, o elenco de “A
Oeste do Fim do Mundo”
segue para o sul da Ar-
gentina. A trama gira em
torno da relação contur-
bada de Ana (Fernanda
Moro) com o marido
(Marcos Verza) e o apoio
do casal de amigos for-
mado por Nayara Harris
e Clemente Viscaíno.

METRO POA

Breves

J.K. Rowling acaba de lançar,
no Reino Unido, “The Ca-
sual Vacancy” (A Vaga Oca-
sional, em tradução livre),
seu primeiro livro desde o
megassucesso da franquia
Harry Potter e sua primeira
incursão no campo da ficção
para adultos. Mas detalhes
sobre o romance têm sido
guardados a sete chaves. No
Brasil, o livro,  ainda sem tí-
tulo definido, chega às livra-
rias no início de dezembro
pela Nova Fronteira. Aqui
vão quatro fatos que já sabe-
mos sobre a novidade da po-
derosa “mãe” de Harry:

O enredo gira em tor-
no de morte e política.
Do pouco que foi di-

vulgado, sabemos que a his-
tória inicia com a morte de
um tal Barry Fairbrother, in-
tegrante do conselho de
uma aparentemente perfei-
ta cidadezinha inglesa que,
na verdade, está recheada

de ressentimento e discór-
dia. A eleição que sucede
com a vaga aberta resulta
em um drama que lida com
guerra de classes, prostitui-
ção, vício em heroína e es-
cândalos – temas bem pouco
“potterianos”. 

Dificilmente alguém
já leu o livro. Como a
jornalista Decca Ait-

kenhead aponta no perfil
escrito e publicado por ela,
no último sábado, no jornal
britânico “The Guardian”, a
leitura do livro não foi per-
mitida nem mesmo para
seus editores.

A autora não está
preocupada com críti-
cas negativas. “Queria

apenas escrever este livro.
Gosto muito dele e me orgu-
lho dele. Isso é o que impor-
ta para mim”, disse Rowling
ao “The Guardian”. “O pior
que pode acontecer é que to-

dos digam ‘Bem, ficou horrí-
vel, ela deveria voltar a es-
crever para crianças’. Obvia-
mente não vou dar uma fes-
ta para celebrar isso, mas
vou sobreviver.”

O livro deve vender
bem, muito bem. An-
tes mesmo de seu

lançamento, “The Casual
Vacancy” passou mais de
80 dias na lista dos 100
mais vendidos da livraria
Amazon.com, chegando
quase ao topo dela com a
proximidade do lançamen-
to. No Reino Unido, mais
de 1 milhão de livros já fo-
ram vendidos antes mesmo
da obra chegar nas lojas. A
livraria britânica Watersto-
nes já prevê que o livro seja
a ficção mais vendida de
2012. Alguém duvida?

O próximo passo
de J. K. Rowling

Criadora de Harry Potter lança no Reino Unido sua
primeira ficção para adultos Intitulado ‘The Casual
Vacancy’, livro chegará ao Brasil em dezembro
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A escritora em evento realizado no ano passado

Cartaz  anuncia o lançamento em livraria

FOTOS NEIL HALL/REUTERS

NED EHRBAR
METRO INTERNACIONAL
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Para (re)ver James Bond
Enquanto o novo filme de
James Bond não chega aos
cinemas (a data de estreia
de “007  – Operação Sky-
fall” é 26 de outubro), a
Sala P.F.Gastal da Usina do
Gasômetro resgatou al-
guns dos principais títulos
da série. 

A seleção recaiu sobre os
títulos protagonizados pelo
escocês Sean Connery nos
anos 1960, marcando tam-
bém os 50 anos de vida ci-
nematográfica do agente
mais esperto e “pegador”
da história da Sétima Arte. 

O primeiro filme, de
1962, é “007 Contra o Satâ-
nico Dr. No”,  dirigido pelo
inglês Terence Young. O
longa, que  traz a famosa
sequência em que a atriz
Ursula Andress sai do mar
com um biquíni branco, te-
ve sua première em Lon-
dres no dia 5 de outubro
daquele ano, mas só chega-
ria ao Brasil em setembro
do ano seguinte. 

A partir daí, Connery foi
o protagonista de outros
cinco filmes da série e fica-
ria para sempre associado

ao espião com licença para
matar criado por Ian Flem-
ming: depois do Dr. No,
vieram “Moscou Contra
007” (1963), “007 Contra
Goldfinger” (1964), “007
Contra a Chantagem Atô-
mica” (1965), “Com 007 Só
Se Vive Duas Vezes” (1967)
e “007 – Os Diamantes São
Eternos” (1971). 

A mostra James Bond –
50 Anos vai de hoje a do-
mingo e tem entrada fran-
ca. Os horários estão no si-
te www.salapfgastal.blogs
pot.com. METRO POA

Sean Connery fez a fama do agente inglês

Mostra Close reúne 
filmes sobre gênero
A Sala Norberto Lubisco (na
CCMQ - r. dos Andradas,
736) e o CineBancários (r.
General Câmara, 424) apre-
sentam, a partir de hoje, a
Mostra Close. Com curtas e
longas-metragens, o progra-
ma reúne títulos que tratam
da questões de gênero e da
diversidade da sexualidade
humana. 

Entre os destaques, estão
“Mary Marie”, filme auto-
biográfico de Alexandra Ro-
xo; “The Children of Srikan-

di”, documentário indoné-
sio que discute o lesbianis-
mo no país  muçulmano;
“Reincarnate”, polêmico
longa tailandês que quebra
os dogmas impostos pela di-
tadura do país; e “Otto: Or,
Up With Dead People”, de
Bruce La Bruce, que usa
zumbis para discutir políti-
ca e sexualidade.

As sessões são gratuitas.
Horários estão no site
www.somos.com.br/close
2012. METRO POA

Cena do filme tailandês “The Children of Srikandi”

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO





Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.poa@metrojornal.com.br

Leitor fala

Pergunta  

Amistosos da Seleção
A Seleção Brasileira de futebol não está
convencendo ninguém, todo mundo sabe
disso. E quem a CBF quer enganar ao mar-
car jogos contra seleções como China e Ira-
que? Só para dizer que ganhou de 8 a 0,
que goleou? Não adianta, é só dar uma
olhada e constatar: o Brasil está em 14º no
ranking da Fifa. Seria importante que nosso
time fosse realmente testado, pois jogar
com seleções fraquíssimas, sinceramente,
não acrescenta em nada.
Andreas Richter Weber - Porto Alegre, RS

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metroPOA

Você acha que o Fernandão deve conti-

nuar treinando o Inter? 

@FelisbertoMarco: Fernandão não é
treinador. Um dia creio que ainda será.
Sem muito destaque, mas será. 

@thalesvclima: Não! O ano está acabando
e não tem opção melhor no mercado. Se o
Fernandão sair agora é capaz de
contratarem o Celso Roth! 

@eduardo_malta: Demiti-lo seria assumir
um erro. Ou melhor, mais um erro de uma
diretoria fraca. 

@pjsfacts: Acho que sim, daí a nação
gremista agradeceria! Do contrário, traz o
@JuarezRoth e mata o problema, haha! 

Correção

Resposta correta do Sudoku do dia 11
de outubro.

variedades www.readmetro.com
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A indústria fonográfica é a
primeira a condenar
quem usa as chamadas re-
des P2P (de compartilha-
mento de arquivos). Um
estudo realizado nos Esta-
dos Unidos e na Alema-
nha, no entanto, compro-
va que esses internautas
também impulsionam o
mercado legal de música.

Segundo a American As-
sembly, vinculada à Uni-
versidade de Columbia,
pessoas que fazem down-
loads de canções na inter-
net também compram 30%
mais músicas do que os
que não optam pelas redes
de compartilhamento.

Na Alemanha, os núme-
ros impressionam. Apesar
de apenas 4% dos entrevis-
tados terem assumido que
baixam arquivos de redes
P2P (como os do BitTor-

rent), esses usuários com-
pram até três vezes mais
músicas do que os que não
baixam nada.

A American Assembly
ouviu 2,3 mil pessoas nos
dois países. Os resultados
derrubam os argumentos
da indústria fonográfica,
que diz que os downloads
destroem artistas e acabam
com empregos. METRO

Piratas
compram
mais música

Usuários que compartilham
arquivos na internet são também
os que mais pagam pelo conteúdo

SEAN GALLUP / GETTY IMAGES

Na Alemanha, membros do Partido Pirata (que defende 
uma internet livre) já conquistaram assentos nas eleições locais  

37%
é o percentual a mais 
de músicas que os 
“piratas” da internet
têm nos Estados Unidos,
em comparação com os
que não fazem down-
loads. A maior parte das
canções foi adquirida de
forma legal.

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Horóscopo Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Áries (21/3 a 20/4)
Dia de reajustar os seus relacionamentos, algumas situações
poderão exigir mais atitude e profundidade da sua parte do
que você está acostumado a ter.
Touro (21/4 a 20/5)
Dia de paixões e de amores. Hoje, os assuntos do coração to-
mam conta da sua cabeça e nada mais parece fazer sentido.
Evite cometer grandes exageros por amor.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Hora de ir fundo no seu relacionamento, você precisa refletir
com mais tempo e atenção para poder fazer as mudanças ne-
cessárias para revitalizar o seu amor.
Câncer (21/6 a 22/7)
Paixão e sensualidade puxam o dia, você pode utilizar todo o
seu charme para conquistar o seu amor e aquecer o relacio-
namento. Curas ou recuperações em alta.

Leão (23/7 a 22/8)
Aproveite o clima de entrosamento entre as pessoas para re-
solver mal entendidos, elas estão menos exigentes e tam-
bém dispostas a decidir as situações.
Virgem (23/8 a 22/9)
Paixão avassaladora arrastando a sua mente e prendendo o
seu coração. Dia de só pensar na pessoa amada e ficar sem
tempo e concentração para o resto.
Libra (23/9 a 22/10)
Notícias do coração abrindo o seu dia e trazendo mais pai-
xão para a sua vida. Hoje o relacionamento tende a ficar mui-
to mais picante e prazeroso para o casal.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Imersão profunda em seus sentimentos, dia de descobrir coi-
sas mais importantes para a sua vida, sejam novos ou anti-
gos amores, ou propósitos muito maiores.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Grandes exageros sempre vêm acompanhados de grandes re-
preensões. Antes de abusar nos seus hábitos saiba que poderá
haver cobranças de todo tipo mais tarde.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Mundo de pernas para o ar, vai ser difícil não se empolgar com
as coisas que estão acontecendo. Você precisa medir até onde
poderá ir sem se comprometer.
Aquário (21/1 a 19/2)
Grandes intuições podem exigir mais desapego de conceitos e
regras atuais que estão sendo usadas por todos. As pessoas
podem não assimilar algumas ideias.
Peixes (20/2 a 20/3)
Hoje as pessoas dificilmente irão acatar os seus conselhos,
não deixe de fazer o seu papel protetor diante delas, porém,
não adiantará insistir muito.
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Opinião

A SP INDY 300 DE 2013 
SERÁ SENSACIONAL!

Osasco avança
no Mundial 
de clubes
VÔLEI. O Sollys Osasco ga-
rantiu um lugar na semifi-
nal do Mundial de Clubes
ao vencer o atual campeão
Rabita Baku, do Azerbai-
jão, por 3 a 1, ontem, em
torneio disputado em Do-
ha, no Qatar. 

No masculino, já garan-

tido na semifinal, o Cru-
zeiro enfrenta hoje o Tren-
tino para definir a lideran-
ça do Grupo A. METRO POA

Federer chega 
a 300 semanas
na liderança
TÊNIS. O ranking de entra-
da da ATP confirmou a
permanência de Roger Fe-
derer na liderança. O suíço
chegou a 300 semanas co-
mo o número 1 do mun-
do. O Brasileiro Thomaz
Bellucci aparece no 41o

lugar. METRO POA

Breves

FÓRMULA 1

Futuro 
de Massa
será
definido
hoje
Uma reunião hoje
entre o presidente
da Ferrari Luca di
Montezemelo com
Felipe Massa defini-
rá o futuro do brasi-
leiro na equipe. O
encontro ocorrerá
na fábrica da escude-
ria em Marenello, na
Itália. O provável é
que ocorra uma re-
novação de contrato
por mais uma tem-
porada. De acordo
com o site da BBC, a
Ferrari já teria acer-
tado a contratação
de Sebastian Vettel,
da Red Bull, para
2014.
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David Luiz disputa bola com o atacante Hulk

Seleção não acredita em vida fácil diante dos
japoneses Rivais venceram a França na sexta-feira

O sinal de alerta já está liga-
do na Seleção Brasileira.
Depois da goleada por 6 a 0
sobre o Iraque, quinta-feira,
em Malmö, na Suécia, o
Brasil enfrenta hoje o Ja-
pão. A partida ocorre às
9h10 (horário de Brasília)
no estádio Miejski, em
Wroclaw, na Polônia. 

E, no grupo de Mano Me-
nezes, há um consenso: os
japoneses serão adversários
bem mais duros do que os
iraquianos. Na sexta-feira,
os asiáticos venceram a
França, em Paris, por 1 a 0.

“Precisamos estar prepa-
rados. O Japão é difícil, tem
jogadores em grandes cen-
tros. Assisti aos melhores
momentos do jogo contra a
França e o Japão foi inteli-
gente, soube o que fazer e
venceu no contra-ataque”,
disse o zagueiro David Luiz. 

“Eles têm maturidade.
Os principais jogadores de
lá já jogam fora do Japão,
nas ligas mais importantes,
e isso reflete como evolu-
ção e tranquilidade para jo-
gar contra qualquer joga-
dor do mundo sem sentir.
Eles ganharam da França
com esse comportamento”,

completou Mano Menezes.
Para o amistoso de hoje,

o treinador tem confirma-
da a ausência do lateral es-
querdo Marcelo, que sofreu
uma fratura no pé direito
no domingo. O zagueiro
Leandro Castán deve ser
improvisado no setor no
duelo contra o Japão. Thia-
go Neves também foi testa-
do na vaga de Marcelo.

Além do camisa 6, o vo-
lante Ramires pode desfal-
car o grupo, por conta de
uma crise de sinusite. Caso
seja vetado, Sandro assume
o posto no time titular.

Milésimo jogo
No dia 30, o técnico Mano
Menezes convocará os atle-
tas do jogo 1.000 da histó-
ria da Seleção Brasileira. A
partida será contra a Co-
lômbia, dia 14 de novem-
bro, no MetLife Stadium,
em Nova Jersey, nos Esta-
dos Unidos. 

Uma semana depois, no
dia 21, ocorre o jogo de vol-
ta do Superclássico das
Américas. O novo jogo en-
tre Brasil e Argentina será
em Buenos Aires.   
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Brasil: Diego Alves;

Adriano, Thiago Silva,

David Luiz e Leandro

Castán; Sandro, Pauli-

nho, Oscar e Kaká; Hulk e Neymar.

Técnico: Mano Menezes

Estádio: Miejsk, em Wroclaw, na
Polônia, às 9h10 Transmissão:

Globo, Sportv, Radios Bandeiran-
tes e Esportes 90.3 FM

Japão: Kawashima; Sa-

kai, Yoshida, Konno e

Nagatomo; Endo, Ha-

sebe, Nakamura e Hon-

da; Kagawa e Havenaar.

Técnico: Alberto Zaccheroni

Oi pessoal, tudo legal? Quero começar minha coluna de
hoje fazendo um agradecimento aos milhares de fãs bra-
sileiros que votaram em mim e na Chelsie Hightower no
“Dancing With The Stars”. Infelizmente, não passamos

da eliminatória da semana passada e, em razão disso, deixamos
o programa. Mas estou feliz por ter podido participar novamen-
te de um show tão incrível, pelo apoio do Team Penske e da In-
dyCar e, principalmente, por receber o carinho de tanta gente
do Brasil, dos Estados Unidos e de outros cantos do mundo. Va-
leu mesmo!

Na semana retrasada eu divulguei o calendário da temporada
2013, e, na passada, fiz alguns comentários sobre as datas das
provas, mas quero aqui continuar nesse mesmo assunto e falar
da nossa São Paulo Indy 300. É importante a gente entender
que corrida de rua tem sempre problemas que normalmente
não fazem parte das competições nos ovais ou mesmo nos mis-
tos permanentes. É uma modalidade de corrida das mais vi-
brantes, com o público sentindo as emoções muito de perto e
vibrando tanto que, às vezes, mesmo na pista a gente consegue
perceber o entusiasmo.

Mas nem sempre a coisa funciona como um relógio. Este ano,
a gente sofreu com o trilho em Baltimore e com o desgaste do
asfalto em Detroit. No Brasil, tivemos a pista escorregadia no
primeiro ano e, no seguinte, caiu aquele dilúvio que impediu
que a corrida terminasse no domingo e lá fomos nós correr na
Marginal Tietê em plena segunda-feira. A coisa funcionou oti-
mamente bem no ano passado e tenho certeza que a etapa de
2013 será melhor ainda porque os organizadores da prova de
São Paulo não param no tempo, estão sempre tentando melho-
rar e avançar.

Por tudo isso, quero desde já fazer um convite para que o pú-
blico maravilhoso que apoia os pilotos brasileiros e ama a Fór-
mula Indy possa estar novamente conosco no Circuito do
Anhembi, dias 4 a 5 de maio. Eu estarei lá. E você? Vamos que
vamos e até semana que vem! (Contato: press@castronevesra
cing.com, www.twitter.com/h3lio e www.facebook.com/h3lio). 

“Se [o Brasil] jogar
o futebol brasileiro
teremos um
torneio muito
bonito.”
JOSEPH BLATTER, PRESIDENTE DA
FIFA, SOBRE A COPA DE 2014

JULIAN FINNEY/GETTY IMAGES

Abre o olho

MARK THOMPSON/GETTY IMAGES

Massa está próximo 
de renovar
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Estrelas coloradas
estão sob pressão

Jogadores mais rodados começam a ser questionados no Beira-Rio
Nada mudou no Beira-Rio.
O primeiro treino após a
derrota para o Atlético-GO
transcorreu com naturali-
dade ontem. O técnico Fer-
nandão chegou em cima da
hora da atividade, conver-
sou rapidamente com o
elenco e comandou o trei-
no normalmente.

Se a curto prazo, apa-
rentemente pouco mudou,
para o ano que vem dife-
renças serão notadas. Com
um elenco caro, repleto de
estrelas e os jovens cres-
cendo de rendimento, a fo-
tografia da equipe sofrerá
mudanças.

Tão marcante quanto a
derrota de sábado foi a briga
entre Kleber e Muriel, após
o segundo gol do Atlético-
GO.  O lateral será o segun-
do jogador a perder espaço.
A direção tratará o assunto
internamente, mas ele deve-
rá ser multado e perder o
seu lugar no time.

O primeiro a ficar sem
prestígio foi Bolívar. Um dos
líderes do grupo perdeu a ti-
tularidade no ano passado.
Nesta temporada quando

voltou a sair da equipe, pe-
diu para não ficar no banco
de reservas.

Outro jogador que não vi-
ve bom momento é Nei. O
lateral direito tem sido vaia-
do constantemente no Bei-
ra-Rio. Apesar de não ser do
agrado da torcida, o jogador
tem bom status com o de-
partamento de futebol. Em
agosto, seu contrato foi re-
novado por quatro tempora-
das. Suspenso, ele é ausên-
cia para a partida contra o
Figueirense, amanhã. 

Política
A definição sobre quem será
o candidato da situação co-
lorada deve ocorrer esta se-
mana. O presidente Giovan-
ni Luigi não está disposto a
concorrer. O atual vice de
futebol Luciano Davi pode
ser o candidato. Ainda não
está descartado um acordo
entre os movimentos políti-
cos do clube por um nome
de consenso. Até o momen-
to, a única canditadura con-
firmada é a de Luis Antônio
Lopes.
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DANIEL OLIVEIRA/FOTOARENA

Os medalhões

Confira como foi a tempo-
rada dos jogadores mais
experientes do elenco do
Inter:

Bolívar 
Mesmo atuan-
do poucas ve-
zes, é um dos líde-
res do vestiário. Quando
foi colocado na reserva,
não quis ficar no banco.

Índio
Campeão de to-
dos os títulos
dos últimos anos,
foi titular na maior parte
da temporada. Atualmente
está lesionado. Tem contra-
to até o fim de 2013.

Juan
Recém contrata-
do, jogou pou-
co devido a le-
sões.

Kleber
Teve um ano
complicado de-

vido a lesões. Alterna
bons e maus momentos.
Seu contrato termina em
janeiro.

Nei
Há três anos no
clube, acumulou
mais vaias do que
aplausos, porém, tem con-
trato por mais quatro tem-
poradas.

Guiñazu
Ídolo da torcida
colorada, o ar-
gentino é exem-
plo de garra e dedicação.

D’Alessandro 
Referência técni-
ca da equipe. So-
freu com muitas le-
sões e pouco atuou este
ano.

Forlán
Grande contrata-
ção do ano,  o
craque da Copa
do Mundo ainda não justi-
ficou. Sofreu com muitas
lesões e pouco atuou. 

Sheik para por
um mês
LESÃO. Na reapresentação
do Corinthians ontem, o
atacante Emerson Sheik
foi reavaliado pelo de-
partamento médico do
clube. A lesão sofrida no
empate com a Portugue-
sa, no último sábado,
deixará o jogador fora de
ação por cerca de um
mês. O jogador, que teve
um estiramento no liga-
mento colateral medial
do joelho direito, não
precisará ser submetido

a qualquer procedimen-
to cirúrgico.
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Alex diz não ao
Cruzeiro
MENOS UM. O meia Alex
descartou defender o Cru-
zeiro no ano que vem. A re-
cusa veio por razões fami-
liares. Ele, que já está em
Curitiba, está entre Palmei-
ras e Coritiba. “Na minha
cabeça, já está decidido.
Mas, no momento certo,
eu vou divulgar”, disse ele,
que deve anunciar seu des-
tino em dez dias. Nos basti-
dores, comenta-se que Alex
acertará com o Coxa. 

METRO

Breves

Após erros, árbitros são afastados
Os erros de arbitragem na
última rodada no Campeo-
nato Brasileiro resultaram
em punições. Nielson No-
gueira Dias, que apitou Flu-
minense e Ponte Preta, e
Flávio Guerra, árbitro de
Atlético-MG e Sport, foram
suspensos e passarão por
um período de reciclagem.

Nielsen assinalou um
pênalti duvidoso para o
Fluminense, que venceu a
Ponte por 2 a 1. No segun-
do gol, ele inverteu a falta
que resultou no gol dos ca-
riocas.

Já Flávio deixou de mar-
car um pênalti para o Sport
no último lance do jogo,

que teve vitória do Galo
por 2 a 1.

O auxiliar Bruno Boschi-
lia também passará pelo
mesmo processo. Ele mar-
cou impedimento em um
gol legal do Flamengo, no
empate por 1 a 1 com o
Cruzeiro, no sábado. 
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Time mais
encorpado
Se os resultados do fim de
semana esvaziaram o jogo
contra o Fluminense, o ti-
me gremista estará cheio.
Após ter de lidar com des-
falques nas últimas duas
partidas,  o Grêmio terá seu
time quase titular para en-
frentar os cariocas, ama-
nhã. Gilberto Silva e Elano,
que sentiram desconforto
muscular, retornam ao ti-
me. Assim como o atacante
Kleber, que cumpriu sus-
pensão no empate por 1 a 1
com o Botafogo.

A direção montou um es-
quema especial para que o
volante Fernando e o cen-
troavante Marcelo Moreno,
que jogam pelas seleções
brasileira e boliviana, res-
pectivamente hoje, atuem
no Rio de Janeiro. A dúvida
é o volante Souza, com uma
torção no tornozelo direito.

O empate no último mi-
nuto do jogo de domingo
praticamente alijou o Trico-

lor da disputa do título.  Ca-
so o Flu mantenha seu atual
desempenho, o Grêmio não
teria como alcançá-lo. Entre-
tanto, a disputa por uma va-
ga à Libertadores está mais
tranquila. Faltando oito ro-
dadas, o Grêmio precisa so-
mar mais nove pontos com
a atual projeção.

Com as mudanças de pla-
nos após resultado do fim
de semana, a delegação an-
tecipou a viagem ao Rio de
Janeiro para ontem. Com is-
so, foram necessários qua-
tro voos diferentes para aco-
modar todo o grupo.

Eleição
Candidato a presidência,
Homero Bellini Júnior foi o
primeiro a definir o seu vice
de futebol caso seja eleito.
O cargo será ocupado por
Antonio Carlos Maineri e o
diretor de futebol será Ed-
son Berwanger. 
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Souza é dúvida para a partida

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA

ALEXANDRE LOPS/INTERNACIONAL

Kleber deve perder sua posição

Nielsen foi suspenso
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